
 

SOLICITUD D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL D’EXPLOTACIÓ, PATRONAL I PROFESSIONAL DE  
L’ÀREA DE  BENESTAR SOCIAL 

- Objecte del contracte: La contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil d’explotació, patronal  i professional  de l’Àrea de Benestar Social. 

Tipus de contracte: contracte de serveis de caràcter privat (art. 25 de la LCSP) 

Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor 

 Criteris de puntuació: únic criteri (preu) a l’oferta més econòmica  

- Especificacions tècniques de la prestació: 

 RC d’explotació, RC patronal  i RC professional  

 Capitat per sinistre i any: 600.000€  

 Sublímit per víctima: 150.000€ 

 Franquícia general per sinistre per a tot tipus de danys i perjudicis: 300€ 

 Franquícia per sinistre professional: 10%  de l’import del sinistre, com a mínim de 300€ 
i  màxim de 1.500€ 

 Activitats desenvolupades a 22 centres, amb l’assistència de 270 persones (240 personal 
municipal i 30 persones voluntàries). 

Tipus d’activitat: de promoció individual, grupal i comunitària. Actuacions, programes i 
 tallers d’atenció, orientació, acollida i promoció social a persones, grups o col·lectius 
amb problemàtiques socials de qualsevol tipus, informació, educació-formació, oci i 
temps lliure, tallers polivalents, teatre, jocs esportius, exposicions dels treballs dels 
tallers,  menjador social, ajuda domiciliària, servei  de drogodependències, acollida a 
dones i  famílies, discapacitats,gent gran, nins, entre d’altres. 

- Òrgan de contractació: Regidoria de Participació Ciutadana i Govern Interior 

- Pressupost màxim: 14.800,00€ (no subjecte a IVA) article 20.1.16 de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de 1' impost sobre el valor afegit. 

- Termini de l’execució del contracte: any 2021 (article 22 de la Llei 50/1980, de 8 de 
octubre, de contracte d’assegurança) 

- Responsable del contracte: Gabinet General Tècnic (Departament d’Interior) 

- Forma de pagament del preu: anual presentant una única factura a l’inici de la 
prestació expedida per l’entitat i conformada pel responsable del contracte. CODIS 
FACE: 

 
1-OFICINA COMPTABLE: LA0014968-Secció de Comptabilitat                                                                                 i 

 
2-ÓRGAN GESTOR: LA0014938-Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior      

 
3-UNITAT TRAMITADORA: LA0014941- Secció de Central de Compres 
 
- Lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 

- L’oferta econòmica i la declaració responsable del contractista acompanyada del 
projecte d’assegurança amb totes les condicions s’ha d’enviar al següent correu 
electrònic: farbona@palma.es 

- El termini de presentació: fins el dia 31 de desembre de 2020 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Gabinet 
General Tècnic, a través del telèfon 971727643 

Palma, 3 de desembre de 2020 

La responsable del contracte 

Francisca Arbona Serra 


